
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ُثم الصالُة َوالسالُم األَبِدي  ِبَحْمِد ُمْنِشى اْلَعاَلِميَن َأْبَتِدى  1
  َوُمْرِشِد اْلَوَرى ِلُنوِر اْلَحق   َعَلى َرُسوِل اِهللا َخْيِر اْلَخْلقِ   2
  إلْحَكامِ َوَقاِرئي الُقرآِن ِبا  َوآِلِه َوَصْحِبِه اَألْعالمِ   3
ْنُتَها  4 ُحُروَف َناِفٍع َوَقْد َهَذْبُتَها  َوَهِذِه ُأْرُجوَزٌة َضم  
  َوالثاِن َوْرٌش َوْهَو ُعْثَماُن اَألَجل   َقاُلوُن َعِنُه َوْهَو ِعيَسى َقْد َنَقل  5

  منهج المؤلف رحمه اهللا تعالى
  َوَأْترُك الِذي َيأَتِلفُ  َمْع َحْفِصِهمْ   َسأْذُكُر اْلُحْكَم الِذي َيْخَتِلفُ   6
  َفِفيِه ُعْثَماُن َوِعيَسى اتَفَقا  َوُكلَما َذَكْرُت ُحْكًما ُمْطَلًقا  7
  َتْقييِدِه إَذا اْلُمَراُد ِمْنُه َعن  َوٕانني َقْد َأْكَتِفي ِباللْفِظ َعن  8
  َك َغاَيِتيِفي اْلَقْوِل َواْلِفْعِل َوِتلْ   َوَأْسأُل اَهللا َتَعاَلى ِعْصَمِتي  9

  باب البسملة
  ِلَوْرِشِهْم َوُكل َذا َعْنُه اْشَتَهرْ   ِزْد َسْكَتًة َوِصَلًة َبْيَن السَورْ   10

  باب هاء الكناية
  ُنْصِلْه ُنَولْه َأْرِجِه َفَأْلِقهِ   َواْقُصْر ِلِعيَسى َها ُيَؤدْه ُنْؤِتهِ   11
  َها َيأِتِه َوْهَو ِبطَه ُذِكَرا  َوَيتِقْه َوِصْل َلُه َأِو اْقُصَرا  12
  ِفي َهِذِه األْلَفاِظ َحْيُث َوَقَعتْ   َوِصْل ِلَوْرٍش ُكل َهاٍء ثََبَتتْ   13
  َواْلَهاُء ِفي ِفيِه ُمَهاًنا َقْد ُقِصْر   َوَقاُف َيتِقْه ِلَناِفٍع ُكِسرْ   14
  َفاْحَفْظ َواْذُكَراَكَهاِء أْنَساِنيِه   َهاَء َعَلْيِه اَهللا َعْنُه َفاْكِسَرا  15

  باب المد والقصر
  ِبأْرَبٍع َوَوسْط َما اتَصلْ   َواْقُصْر ِلَقاُلوَن َوَوسْط َما اْنَفَصلْ   16
  ُمد َلُه َواْقُصْر َوَوسْط َحْيُث َحلْ   أْشِبْعُهَما ِستًا ِلَوْرٍش َواْلَبَدلْ   17
  ِز اْلَوْصِل َحْيُث َجاءَ أْو َبْعَد َهمْ   ِسَوى َكُقْرآٍن َوَنْحِو َماءَ   18
  َواْلُخْلُف ِفي آآلن َعاًدا االوَلى  َكَذا ُيَؤاِخُذ َوٕاْسَراِئيالَ   19
  ِلَوْرِشِهْم إْن َكاَن َقْبَل َهْمَزةِ   َوالليَن َوسْط َواْمُدًدا ِبِكْلَمةِ   20
  َرَوْوا َءاٍت اْقُصًرا َوَوسًطا َكَما  ال َمْوِئًال َمْوُؤَدٌة َوَواَو َسوْ   21
  ِفي َحاَلِة اِإلْسَقاِط َفاْقُصًرا َأْحَرى  َواْلَمد َأْوَلى َقْبَل َهْمٍز َغيَرا  22

  باب الهمزتين من كلمة



  َوَذاَت َفْتٍح َسهًال أَو اْبِدالَ   َوَناِفٌع ُأْخَراُهَما َقْد َسهالَ   23
  ُن ِبَمد َفَصالَ تُْبِدْل َوَقاُلو   ِلَوْرِشِهْم ِسَوى َكآَمْنُتْم َفالَ   24
  َأِئَمًة َوَنْحَو آالَن ُخَذا  َبْيَنُهَما إال َكآَمْنُتْم َكَذا  25
َرا  26 َوَناِفٌع ِبَهْمَزتَْيِن َقْد َقَرا  َوِفى ُأْشِهُدوا اْلِخالُف ُقر  
  َوَحْرَف األْعَراِف َوطَه َأْثِبتِ   ُمْسَتْفِهًما آَمْنُتُم ِفي الظلةْ   27
َرا َوُكل َما  28 اِن ِمْنُه َأْخَبَرا  اْسِتْفَهاُمُه َتَكرَفَناِفٌع ِفي الث  
ِل ِباْلَعْكِس اْنُقالَ   َواْلَعْنَكُبوُت النْمُل ِفيِهَما َتالَ   29 اِن َواَألوِفي الث  

  باب الهمزتين من كلمتين
  ْد ُنِقلْ ُأوَلى َوِفى َكْسٍر َوَضم قَ   َحاَل اتَفاٍق َمَع َفْتٍح أْسِقِط الْ   30
  ِبالسوِء إال َواِصًال أْو َسهالً   َتْسِهيُلَها َوَأْدِغَمن ُمْبِدالً   31
  ُأْخَراُهَما َكْيَف َأَتْت أَو اْبَدالَ   َوَذا ِلَقاُلوَن َوَوْرٌش َسهالَ   32
  َفإن َتَحرَك امُدًدا َواْقُصْر َتُسدْ   َمدا َوٕان َتالُه َساِكٌن َفُمدْ   33
  َياًء ِبَكْسٍر َبْعُضُهْم َعْنُه اْنَجالَ   ؤَُال إن َواْلِبَغا ِإْن َأْبَدالَ َوهَ   34
  َكالسوِء إن َتْسِهيٌل أْو َواٌو ُقِفي  َوَحاَل ُخْلٍف َسهِل اُألْخَرى َوِفى  35
  َمْفُتوَحًة َواًوا َوَياًء ُأْبِدَلتْ   َوَبْعَد َضمٍة َوَكْسٍر َوَقَعتْ   36

  باب الهمز المفرد
  َأْبَدَلَها ُعْثَماُن َكْيَف َوَقَعتْ   إن َهْمَزٌة َمْوِضَع َفاٍء َسَكَنتْ   37
  َواًوا ِبَنْحِو َقْوِلِه ُمَؤجالَ   َوَحقَق اإليَواَء ثُم أْبَدالَ   38
  ِبئَس َمَع الذْئِب َوِبْئٍر َفاْكَتفِ   َوٕان َتُكْن َعْيًنا َفَقْد أْبَدَل ِفي  39
  َلُه النِسى أْبِدًال ُمْثقالً   َهْب َقْد أَبَدالَهْمَز ِلَئال ألَ   40
  َوَألَهْب ِباْلَيا ِبُخْلِفِه ُنِمى  َوِمْثُلُه ِرْئًيا ِلَقاُلوِنِهمِ   41
  ِمْنَسأَتُه ُمؤَصَدٌة َمْع َسأالَ   َوَناِفُع َيْأُجوَج َمْأُجوَج أْبَدالَ   42

  باب النقل
  ِلَساِكٍن ُمْنَفِصٍل َقْبُل اْجَعالَ   َحَركَة اْلَهْمِز ِلَوْرِش اْنُقالَ   43
  َوَها ِكتَاِبَيْه ُسُكوُنُه َأَسدْ   َمْع َحْذِف َهْمَزٍة ِسَوى ُحُروِف َمدْ   44
  أْفَضُل الْسِتَناِدِه لَألْصلِ   َواْلَبْدء ِفي النْقِل ِبَهْمِز اْلَوْصلِ   45
  َعاًدا اُألوَلىِرْدًءا َوآَالَن وَ   َوَقْد َرَوْوا َعن ناِفٍع َمْنُقوالً   46
  َمَكان َواٍو ُمْطَلًقا َوأْتِقنِ   َواْقَرأ ِلَقاُلوَن ِبَهْمٍز َساِكنِ   47
  َلِكن َبْدَءُه َكَحْفٍص أْوَلى  َوُقْل أُلْؤَلى َباِدًئا أْو ُلْؤَلى  48



  باب اإلدغام
اِد َوالظا َوْرُشُهْم أْدَغَم َقدْ   49 ِفي الض   ا َواْعَتَمدْ َوتَاَء تَْأِنيٍث َلَدى الظ  
  َيْلَهْث َوَبا اْرَكْب َوُيَعذْب َمْن َجَرى  َيس َأْيًضا َوَلُه َفأْظِهَرا  50
  ِباْلُخْلِف ِفي اْرَكْب َمَع َيْلَهْث َفاْعِقالَ   ِفي ُنوَن ُخْلُفُه َوَقاُلوُن َتالَ   51
  َقْد َفَشا َوُهَو ِفي اْلِبْكِر َفَعْنهُ   أْدِغْم َلُه ِفي َوُيَعذْب َمْن َيَشا  52
  َجْمًعا َوَفْرًدا َوَكَذا اتَخْذتُمُ   َوَناِفٌع أْدَغَم ِفي أَخْذُتمْ   53

  باب الفتح واإلمالة والتقليل
  َما َكاَن ِفي األْفَعاِل َواألْسَماِء   َقلَل َوْرٌش ِمْن َذَواِت اْلَياءِ   54
  ْلَياِء ُخْلُفُه ُخَذاَما َرَسُموا ِبا  ِبُخْلِفِه َنْحَو َسَعى اْلُهَدى َكَذا  55
  َعَلى إَلى َحتى َزَكى ِمْنُكْم َلَدى  َنْحُو َبَلى َمَتى َوأنى َما َعَدا  56
  َواْلِفْعَل َفاْنُسْب إْن َتُرْم َمْعِرَفَتهْ   َواِالْسَم َثن إْن ُتِرْد َحِقيَقَتهْ   57
َبا َكَذا َمْرَضاةِ   58 ُقْل ِمْشَكاةِ َوأْو ِكَالُهَما وَ   َواْفَتْح َلُه الر  
  َقلْل َوِفي أَراَكُهْم ُخْلٌف َجَرى  َواألِلَفاِت َبْعَد َراٍء َكاْشَتَرى  59
  َكالداِر َواألْبَراِر َقلْل َواْعِرَفا  َوَقْبَل َراِء َذاِت َكْسٍر َطَرَفا  60
  اِباْلَيا َوِفي اْلَجاِر ِخالٌف ثََبتَ   َمْع َكاِفِريَن اْلَكاِفِريَن إْن أَتى  61
  َتْوَراَة َمْع َرا ِفي اْلَفَواِتِح اْنَجَلى  َكَذاَك َجباِريَن ُثم َقلالَ   62
  َوَها ِبطه َمْيُلَها َلُه اْنَتَمى  حم ُكله َوَهاَيا َمْرَيَما  63
  َقْبَل ُمَحرٍك َفُكن ُمْسَتِمَعا  َحْرَفْى رآى َقللُهَما إْن َوَقَعا  64
َحىَقلل ُرُءوَس اآلِي   65 ْجِم الضطه اْلِقَياَمِة َكَما َقْد َوَضَحا  ِفي الن  
  َواللْيِل ثُم اْقَرْأ َوَمْعَها َسأالَ   َعَبَس َوالنْزِع َوَشْمٍس األْعَلى  66
  ِفيِه َوِذْكَراَها ِبَتْقِليٍل ُوِصفْ   َوُكل َرأٍس ِفيِه َها َقْد اْخُتِلفْ   67
ٍن َوَقْبَل َساِكنٍ   68 َل َغْيَر َواِهنِ   َوِفي ُمَنو َفِقْف ِبَما ُأص  
  َوَميًال َهاٍر ِبَال اْرِتَيابِ   َواْفَتْح ِلَقاُلوَن َجِميع اْلَبابِ   69
َحا  َلُه َوَحْيُث َجاَء َتْوَراة اْفَتَحا  70 ًال َوْجَهاِن َعْنُه َصحَوَقل  

  باب الراءات
  م َبْعَد َياٍء َسَكَنتْ أْو إْن ُتضَ   َرقَق َوْرٌش ُكل َراٍء ُفَتَحتْ   71
  َبْيَنُهَما ِبَساِكٍن َكَما ُنِقلْ   أْو َبْعَد َكْسٍر الِزٍم َوَلْو ُفِصلْ   72
ْمَنَها َبْعَد ُكل َواْضِبَطا  إال ِبَصاٍد أْو ِبَقاٍف أْو ِبَطا  73 َفَفخ  
  ًرا ِصْهًراإْمًرا َوِوْزًرا ُثم ِحجْ   َواْلُخْلُف ِفي َحْيَراَن ِذْكًرا ِسْتَرا  74



َمْت ِفي األْعَجِمي َوِفي ِإَرمْ   75 ِر ِبَفْتٍح أْو ِبَضمْ   َوُفخ َوِفي اْلُمَكر  
  َوَرقَقْن ِبَشَرٍر َكَما ُعِرفْ   َوَقْبَل ُمْسَتْعٍل َوٕاْن َحاَل األِلفْ   76

  باب الالمات
  ُأْعِجَمتْ َصاًدا َوَطاًء ثُم َظاَء   َغلَظ َوْرٌش َفْتَح الٍم َوِلَيتْ   77
َكاتِ   78 َناتِ   إَذا أَتْيَن ُمَتَحرِباْلَفْتِح َقْبُل أْو ُمَسك  
اَلَحا َوَمْعُه ِفَصاالَ   َوُخْلَفُه َقْد أْثَبُتوا ِفي َطاالَ   79 َيص  
  َوِفي َذَواِت اْلَياِء أْيًضا َفاْعِرفِ   َكَذا الِذي َيْسُكُن ِعْنَد اْلَوْقفِ   80
  َوِهَى َصلى ِفي َثالٍث ُذِكَرتْ   َحْتًما ُرقَقتْ  َوِفي ُرُءوِس اآليِ   81

  ياءات اإلضافة
  أْو َكْسِرَها أْو َضمَها إال الِتي  َواْلَياَء َفاْفَتْح ِعْنَد َفْتِح َهْمَزةِ   82
  َتْرَحْمِني تَْفِتني َذُروِني أِرِنى  ِفي اْدُعوِن َواْذُكُروِن َفاتِبْعِني  83
يِتي يَ   84 ْرتَِني  ْدُعوَنِني َتْدُعوَنِني ُذر ْقِني َكَذا أخَمْعُه ُيَصد  
  َوَيا ِبَعْهِدي أوًال َقْد َسَكَنتْ   أْنِظْرِن آُتوِني ِبَكْهٍف ثََبَتتْ   85
  َوِعْنَد َهْمِز اْلَوْصِل أْرَبٌع أَتتْ   َوَقْبَل الِم اْلُعْرِف َفْتُحَها ثََبتْ   86
  َبْعِدى اْسُمُه َقْد ُبيَنْت ِفي الذْكرِ   ِسي ِذْكِرىَمْفُتوَحًة َقْوِمي ِلَنفْ   87
  ِفي ُنوَح َمْع َماِلي ِبَنْمٍل أْثِبتِ   َوَقْبَل َغْيِر اْلَهْمِز أسِكْن َبْيِتي  88
  َمِعي َجِميًعا َغْيَر ثَاِني الظلةِ   َما َكاَن ِلي َمًعا َوِلى َمْع َنْعَجةِ   89
  َساِكَنًة ِفي ُزْخُرٍف أَخا التَقى  ُمْطَلًقا َوَيا ِعَباِد أْثِبَتْنَها  90
َرا  91 َذا ِلَناِفٍع َقْد ُقر َرا  َوُكل َواْفَتْح َمَماِتَي َلُه َوَحر  
  َوٕاْخَوِتي اْنُقلِ  ايَ يَ حْ مَ وَ ِفيَها   َسَكَن َقاُلوُن َوَمن مِعي َوِلى  92
  اُلوَن ِخالٌف َقْد ُزِكنْ َن ِفيَها ِلقَ   َوَياَء أْوِزْعِني َمًعا َربَى إنْ   93
  َمْع ُتْؤِمُنوا ِلَي َكَما َعْنُه ُعِلمْ   َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َفاْفَتًحا ِلَوْرِشِهمْ   94
  َوَيا اْلُمَضاِف ُكلَها َقْد َوَضَحتْ   َواْلُخْلُف ِفي َمْحَياَي َعْنُه َقْد ثََبتْ   95

  باب ياءات الزوائد
  ِلِإلتَباِع َوِلَقْفِو اَألْصلِ   ْصلِ َوَناِفٌع َيِزيُدَها ِفي اْلوَ   96
ُلُهن َوَمِن اتَبَعِني  97 ْرتَِني  أو َوُقْل َوَيْأِت ال َلِئْن أخ  
  َيْهِدَيِني َنْبِغ ِبَها َمْع ُيْؤِتَينْ   َواْلُمْهَتِدى اإلْسَراِء َواْلَكْهِف َوأنْ   98
  لنْمِل ُخْذ َبَياِنيَمْع َفْتِحَها ِفي ا  ُتَعلَمْن تَتِبَعْن آتَانِ   99
  ُثم إَلى الداِع اْلُمَناِد أِضفِ   َوأُتِمدوَنِنى َواْلَجَواِر ِفي  100



  َأْكَرَمِني أَهاَنِني َمْع َيْسرِ   َوأْحُرٌف َثالَثٌة ِفي اْلَفْجرِ   101
  َواتِبُعوِن أْهِدُكْم ِفي اْلُمْؤِمنِ   َوَزاَد َقاُلوَن َلُه إْن َتَرنِ   102
َحُه َلُه َذُوو اْلَبَيانِ   َحْذُف َيا الداِع إَذا َدَعانِ وَ   103 َرج  
  َقْد أْثَبَت اْلَيا ِفيِه َعْن إيَقانِ   َوَوْرٌش الداِع إَذا َدَعانِ   104
  ُتْرِديِن َوالتالِق َوالتَنادِ   َوَيا َوِعيِد َحْيُث َجا َواْلَبادِ   105
  َتْسَأْلِن ِفي ُهوَد ِبَال ِمَراءِ   َكَذاَك َيْدُع الداِع َمْع ُدَعاءِ   106
  َفاْعَتِزُلوِن ُثم َتْرُجُمونِ   ُيَكذُبوِن َقاَل ُينِقُذونِ   107
  َنِذيِر ِباْلُمْلِك ِبَال اْرِتَيابِ   ِباْلَواِد ِفي اْلَفْجِر َوَكاْلَجَواِب   108
  اْلَقَمرِ  ِفي ِستٍة َقْد أْشَرَقْت ِفي  ِفي أْرَبٍع َنِكيِر ثُم ُنُذرِ   109
  ِباْلَحْذِف َواإلْثَباُت أْوَلى َفاْعِرفِ   آَتاِنَي اُهللا ِلِعيَسى َفِقفِ   110

  سورة الفاتحة
  َوِميُم َجْمٍع َسكَنن أْو ِصالَ   َوَناِفٌع ِبَقْصِر َماِلِك َتالَ   111
  ِصْلَها ِلَوْرٍش َقْبَل َهْمِز اْلَقْطعِ   َقْبَل ُمَحرٍك ِلَقاُلوَن َفعِ   112

  سورة البقرة
  َوُضم َيْكِذُبوَن َواْفَتْح ثَقلِ   َوَيْخَدُعوَن اْقَرأُه ِمْثَل األولِ   113
  أْو َواٍو أْو الٍم َوثُم ْهَو اْعِرَفا  َسكْن ِلِعيَسى َهاَء ُهَو ِهي َبْعَد َفا  114
  ْد َوَضَحاِلَناِفٍع َذكْر ُهَنا قَ   َنْغِفْر َكاَالْعَراِف َفُضم َواْفَتَحا  115
  َباَب النِبي َمْع ُهُزًوا َوُكُفَؤا  أنْث ِفي االْعَراِف َوِباْلَهْمِز اْقرآ  116
  َكَذا الِتي َقْبَل إال َواِصالَ   ِفي ِللنِبي إْن ِلِعيَسى أْبِدالَ   117
اِبُئوَن َفاْحِذفِ   118 اِبِئيَن الص فِ َهْمَزَتُه َكَذا ُيَضاُهوَن اْقتَ   َوالص  
  َشدْد َخِطيَئُتُه َجْمُعُه َجَرى  َوَظا َتَظاَهُروَن َمَع َتَظاَهَرا  119
  َهْمًزا ِبَكْسٍر َواْتُل َتْسأْل ُترَشدِ   ِفي َتْعَمُلوَن اْلَغْيُب ِميَكاَل ِزدِ   120
  َوَأْم تَُقوُلوَن ِبَغْيٍب اْعَتَمدَ   َواتِخُذوا اْفَتْح ُقْل َوأْوَصى َقْد َوَردَ   121
  َواالْذُن ُأْذٌن أُكُلَها َمَع اُألُكلْ   َخاِطْب َيَرى ُخْطَواِت َسكْن َمَع ُشُغلْ   122
  ُكًال َوُعْقًبا َوَكَذاَك ُنُذَرا  ُأْكٍل َوُأْكُلُه َوُضم ُنْكَرا  123
م َرا  124 ُهْم َكَما َقْد ُذِكَرا  ِلَناِفٍع َوَوْرُشُهْم َقد ضِفي ُقْرَبٌة ل  
  ِلثَاِلٍث ُضم ُلُزوًما َفاْعَلَما  ِمْن َساِكَنْيِن َفاْضُمَما َوأوالَ   125
  َمْحُظوًرا اْنُظْر َوُمِنيٍب اْدُخُلوا  َنْحُو أِو اْنُقْص َوَكَذا َأِن اْقُتُلوا  126
  َوَبْعُد َفاْرَفْع ِفيِهَما ِلتُْنَصَفا  َواْلِبر أْن َفاْرَفْع َوَلِكْن َخفَفا  127



  َطَعاُم ِمْسِكيٍن ُيَجْمُع اْذُكَرا  ْع ُنوَنَها ُثم اْجُرَراَوِفْدَيٌه دَ   128
  َوَبا اْلُبُيوِت َكْيَف َجا َكْسُر ُتْصِلَحا  َمْع َحْذِف تَْنِويٍن َوُنوَنُه اْفَتَحا  129
ْلِم اْفَتَحا  130 َحا  َوَذا ِلَقاُلوَن َوِفي الس ى َيُقوَل َرْفُعُه َقْد ُصحَحت  
131   َقْدُرُه اْسِكْن َداَلُه َمًعا َحالً   ًة ُيَضاِعْفُه ِكالَ َكَذا َوِصي  
اُد َوِفي اَألْعَرافِ   132 ِفي اْلَخْلِق َبْسَطًة ِبَال إْسَفافِ   َوَيْبُسُط الص  
  ُغْرَفًة اْفَتْح َغْيَنُه ِلتُتَبعْ   َعَسْيُتُم اْكِسْر ِسيَنُه َحْيُث َوَقعْ   133
  َوْصًال أَنا ِلَناِفٍع َقْد ُأْسِنَدا  ُثم اْمُدَدا َواْقَرْأ ِدَفاُع ِفيِهَما  134
  ُقَبْيَل َكْسِر اْلَهْمِز ُخْلٌف َقْد ُزِكنْ   ُقَبْيَل َفْتِح َهْمٍز أْو َضم َوإِنْ   135
  ُنْنِشُزَها اْضُمْم َرْبَوٍة َمًعا َجَرى  َوَذا ِلِعيَسى َوْحَدُه َواْقَرْأ ِبَرا  136
  أْو أْسِكَننَها ِبُدوِن َمْينِ   َكْسَر اْلَعْينِ  َمًعا ِنِعما َأْخفِ   137
  َمْع ُنوِنِه َوَتْحِسُب السيَن اْكِسُروا  َوَذا ِلِعيَسى َواْجِز َمْن ُنَكفرُ   138
  َوُضم ِسيَنُه َتُكْن َذا تَْبِصَرهْ   َحْيُث أَتى ُمْستَْقَبًال َوَمْيَسَرهْ   139
140   ُقوا اْشُدْد َصاَدُه ُثمَحاِضَرًة َكَذا ِتَجاَرًة َمَعا  اْرَفَعا َتَصد  
  ألْحُرِف اْلِخَالِف َتم َجْمُعَنا  َواْجِزْم َفَيْغِفْر َوُيَعذْب َوُهَنا  141

  سورة آل عمران
  َوَزَكِريا اْهِمْزُه َحْيُث ُنزالَ   َيَرْوَنُهْم َخاِطْب َوَخفْف َكفالَ   142
  َوَباِقَي اْلَمَواِضِع اْنِصْب َتْغَنَما  ا ِفي َمْرَيَماَواْرَفْع ُهَنا َوَبْعَد يَ   143
ْيَرا  َوَهْمَز أنى أْخُلُق اْكِسْر َطْيَرا  144 ُقْل َطاِئًرا َمًعا ُوِقيَت الض  
فيِهْم ِبُنوٍن َوأِلفْ   145 َهَأْنُتُم َجِميُعُه ِمْنُه ُحِذفْ   َوَفُيو  
  َوَبْعُضُهْم َعْنُه ِباالْبَداِل َتال  ِلَوْرِشِهْم َوَهْمَزُه َقْد َسهال  146
  َواْرَفْع َوال َيأُمَرُكْم َكْي تُْنَصَفا  َسهْل ِلَقاُلوَن َوأْبِق األِلَفا  147
  َمْوِضَع آتَْيُتُكُم َوَخاِطَبنْ   َوَتْعَلُموَن َمْعُه آتَْيَنا اْقَرَأنْ   148
  ا َلْن ُيْكَفُروُه َقْد َوَقعْ َما َيْفَعُلو   َيْبُغوَن ُيْرَجُعوَن َيْجَمُعوَن َمعْ   149
ِميَن َعْنُه ُأِخَذا  َوَحاَء ِحج اْلَبْيِت ِباْلَفْتِح َكَذا  150 َواَو ُمَسو  
ُكْم َفاْكِسْرُه َواْجِزْم َخفَفا  151 ِذي َقْبُل اْحِذَفا  َيُضرَواَو َوَساِرُعوا ال  
  ا ِبَكْسِر ِميِمِه ُقِرىُمتْم َمعً   َقاَتَل ُضم َواْقُصَرن َواْكِسرِ   152
  َيْحَزُن َواْكِسْر َال الِذي ِفي األْنِبَيا  َيُغل ُضم َواْفَتًحا َوُضم َيا  153
  ُقِرَئ ِباْلَغْيِب اْحَفًظا ِنْلَت الرَشدْ   َال َتْحَسَبن َقْبَل َيْفَرُحوَن َقدْ   154

  سورة النساء



  َواِحَدًة َفاْرَفْعُه َوُيوَصى آِخَرا  َراَتَسآَءُلوَن اْشُدْد ِقَياًما اْقصُ   155
  َفْوُق َكَذا ِفيَها ُيَكفْر َقْد َوَقعْ   َفاْكِسْر َوُيْدِخْلُه َمَع الطَالِق َمعْ   156
  ِبالنوِن ِفي َجِميِعَها َكَما اْنَجَلى  ِفي اْلَفْتِح ُيْدِخْلُه ُيَعذْبُه َتالَ   157
  َكاْلَحج َفاْفَتًحا َكَما َقْد ُنِقالَ   ُمْدَخالَ  ُأِحل ِباْلَفْتَحْيِن ِميمَ   158
  َواْفَتْح ُتَسوى َواْشُدًدا َكْي تُْتِقَنهْ   َوَعَقَدْت َفاْمُدْدُه َواْرَفْع َحَسَنهُ   159
  َغْيُر ُأوِلى ِبالنْصِب ُيْصِلَحا َقَرا  َذكْر َتُكْن ُأْخَرى السَالَم َفاْقُصَرا  160
اَلَحا قَ   161 َل اْضُمْم َواْكِسرِ َيصْرِك َفاْفَتْح ُنوَن ُيْؤِتيِهْم ُدِرى  ْد َنزِفي الد  
  َوَفْتُح َعْيِنَها ِلَوْرٍش َقْد ُوِعى  َوَداَل َتْعُدوا َشدَدْن ِلَناِفعِ   162
  َوْجَهاِن َعْن َقاُلوِنِهْم ِفي َعْيِنَها  َوأْسِكَنْن أْو َأْخِفَين َفْتَحَها  163

  سورة المائدة
  َواْجَمْع ِرَساَلَتُه َواْكِسْر َتْستَِفدْ   َقْبَل َيُقوُل اْلَواَو َدْع ُقْل َيْرَتِددْ   164
  َكفاَرٌة َطَعاُم ِمْثَلُه َقَرا  َجَزاُء َدْع َتْنِويَنُه ِمْثُل اْجُرَرا  165
  ِرىَيْوَم اْفَتَحن ِميَمُه َكَذا قُ   َتاَء اْسُتِحق اْضُمْم َوَحاَءُه اْكِسرِ   166

  سورة األنعام
  َمْعُه َنُكوُن ُيْكِذُبوَنَك َفعِ   ِفْتَنُتُهْم َفانِصْب ُنَكذُب اْرَفعِ   167
  َوَبْعُضُهْم ِلَوْرِشِهْم َقْد أْبَدالَ   َوَناِفٌع َباَب أَرْيَت َسهالَ   168
  ُينِجيُكُم الثاِني َفَخفف ُتِصبِ   َفأنُه اْكِسْر َوَسِبيُل َفانِصبِ   169
  ُنوُن ُتَحاُجوِني ِبَتْخِفيٍف َعالَ   أْنَجْيَتَنا َمَكاَن َأنَجاَنا َتالَ   170
ْن َدَرَجاٍت َمن ِكالَ   171 ْيِل َكَذا َقْد ُنِقالَ   َوَال تَُنوَوَجاِعُل الل  
  ِباْلَكْسِر َواْلَفْتِح َمَع اْلَكْهِف َتالَ   َوَخَرُقوا اْشُدْد َراَءُه َوُقُبالَ   172
  َمْع ُيوُنٍس َوَغاِفٍر َكَما ثََبتْ   َخفْفُه َواْجَمْع َكِلَمتْ ُمْنَزٌل   173
  َمْيًتا َوَتْحَت اْلَفْتح َمْع يس ُعدْ   َواْفَتْح ُيِضلوَن َكُيوُنٍس َوُشدْ   174
  َرا َحَرًجا ِباْلَكْسِر َعْنُه ُأِخَذا  َواْجَمْع ِرَساَلَتُه َواْكِسْر َوَكَذا  175
176   اِنيَيْحُشُرُهْم ِبالنِبُيوُنٍس َوَمْوِضِع اْلُفْرَقانِ   وِن َمْعُه الث  
  َحاَء َحَصاِد اْكِسْر َتُكن نِبيَها  َكَذا َسَبأ ُثم َنُقوُل ِفيَها  177
  ُثم اْفَتِح اْكِسْر ِقَيًما ُمثَقالَ   َتَذكُروَن َشدَدْنُه ُمْسَجالَ   178

  سورة األعراف
  ُبْشًرا ِبُنوٍن َواْضُمَمن ُتِصَبا  ُس َفاْنِصَباَخاِلَصًة َفاْرَفْع ِلَبا  179
  َعَلى َتْلَقْف ُشد َحْيُث َنَزالَ   ُكًال َوَأْو أِمَن َأْسِكْن َوَعَلى  180



  ِرَساَلِتي اْفِرْد َوَخِطيَئاِت اْجَعُلوا  َوِخف َيْقُتُلوَن َمْع َسَنْقُتلُ   181
ْفِع َمْع َمْعِذَرًة يس ُقِرى  182 َة اْجَمْعَها َوَتاَءَها اْكِسرِ ذُ   ِبالري ر  
  َيَذْرُهُم النوُن َوِشْرًكا َقْد َتالَ   َكالثاِن ِفي الطوِر َويس اْجَعالَ   183
  َواْضُمْم َيُمدوَن َوِلْلِميِم اْكِسَرا  َوَسكِن اْفَتْح َيْتَبُعوا َكالشَعَرا  184

  سورة األنفال
َننْ   َفاْفَتْح َخفَفنْ  ِفي ُمْرِدِفيَن الدالَ   185 ْد َنوٌن َفَشدُيْغِشى ُمَوه  
  َمَن َحي َيْحِسَبن َخاِطْب َحاِضَرا  َمْع َنْصِب َكْيَد َواْكِسَرن ُمْظِهَرا  186
وِم َيُعمْ   ثَاِني َيُكْن َأنْث َكثَاِلٍث َوُضمْ   187 ِفي الر َضاًدا ِبَضْعًفا ُثم  

  ويوسف سورة التوبة ويونس وهود
  َفاْفَتْح َوَضاَدُه اْكِسَرْن َكَما َحَصلْ   ُعَزْيٌر اْحِذْف ُنوَنُه َياَء ُيَضلْ   188
  َجهْلُهَما َطاِئَفًة َرْفٌع َأَتى  َنْعُف ِبَياٍء َوُنَعذْب ُقْل ِبتَا  189
  َعاِفي ُهوَد َواْضُمَمن َتا َتَقط   َصَالَتَك اْجَمْع َواْكِسْر التا َواْجَمَعا  190
  َمْن أسَس اْلَحْرَفْيِن َواْرَفْع َما َتالَ   َقْبَل الِذيَن اْلَواَو َدْع َوَجهالَ   191
ُل النوَن َمتَاَع َفاْرَفَعنْ   َيِزيَغ َأنَثْن َلِسْحٌر اْقَرَأنْ   192 ُيَفص  
  َفْتَحَهاَسكْن أِو اْخَتِلْس ِلِعيَسى   َوَال َيِهدى اْفَتْح ِلَوْرٍش َهاَءَها  193
َيْت ِمن ُكل َزْوَجيِن َأِضفْ   َوثَاِن ُنْنِج ثَقَلْن َواْفَتْح َوِخفْ   194 ِفي ُعم  
  ُكًال َوَتْسَأْلِن اْشُدَدن َيا ُأَخيْ   َمًعا َوَمْجَرى ُضم َواْكِسْر َيا ُبَنىْ   195
ْن َمَع   َكاْلَكْهِف َيْوَمِئٍذ اْفَتْح َمْع َسَألْ   196 ُفْرَقاٍن ُتَجلْ َثُموَد َنو  
  َيْعُقوَب َهُهَنا ُتَواِفْق َناِفَعا  َوالنْجِم ثُم اْلَعْنَكُبوِت َواْرَفَعا  197
  َفاْسِر َأِن اْسِر ِفيِه َوْصُل اْلَهْمِز َعمْ   ِفي ِسيَئ ِسيَئْت َأْشِمَمن اْلَكْسَر َضمْ   198
  َلَما َمَع يس َزَكنْ َن ُكًال وَ   َوُسِعُدوا َفاْفَتْح َوَخفَفْن َوإِنْ   199
  َغَياَبِت اْجَمْع ِفيِهَما َفْلَتْعِرفِ   َكَذاَك َما ِفي َطاِرٍق َوالزْخُرفِ   200
  َهْيَت ِبَكْسِر اْلَهاِء َدَأًبا َسَكَنتْ   َيْرَتْع ِبَكْسِر اْلَعْين ُبْشَرَى ثََبتْ   201
  ُثَما َتَنزالَ َواْقَرْأ ِبَياٍء َحيْ   ِفْتَيِتِه ِحْفًظا َوُنوِحي َجهال  202
َى اْقَرْأُه َفُنْنِجى َتْسَعَدا  َوالذاُل ِفي َقْد ُكِذُبوا َقْد ُشدَدا  203 َفُنج  

  سورة الرعد
  نْ بَ اطِ خَ  ونَ دُ وقِ يُ  ثْ أن ى فَ قَ سْ يُ   نْ ضَ فِ اخْ  هُ دَ عْ بَ  ثِ الَ الث  عَ مَ  عٍ رْ زَ   204
  ادَ رَ فْ مُ  اءَ جَ  ارُ ف كُ الْ  تُ بِ ثْ يُ وَ   ادَ دُ اشْ وَ  حْ تَ افْ فَ  لِ وْ الط  د صُ وا وَ د صُ   205

  سورة إبراهيم



  ىى أتَ ورَ الش  عَ مَ  يحِ ي الر فِ  عُ مْ الجَ وَ   اتَ بَ ثَ  دْ ى قَ ذِ ال  ي اهللاِ فِ  عُ فْ الر وَ   206
  سورة الحجر

  عْ بِ ات  هِ ونِ نُ  رُ سْ كَ  ونَ رُ ش بَ تُ   عْ بِ ا تَ مَ  ن عَ فَ ارْ وَ  أْ رَ اقْ  لُ ز نَ تَ   207
  سراءسورة النحل واإل

  نْ بَ اطِ خَ  وتُ بُ كَ نْ عَ الْ  هُ عْ مَ  ونَ عُ دْ يَ   نْ رَ سِ اكْ  هُ دَ عْ بَ وَ  بْ صِ انْ  ومُ جُ الن وَ وَ   208
  فِ تَ قْ تَ  نْ رَ سِ اكْ  ونَ اقُ شَ تُ  ونَ نُ   يفِ وَ  لِ وْ الط وَ  انَ مَ قْ لُ  عْ مَ  ج حَ الْ كَ   209
  دْ مَ تَ عْ مُ  ل كُ وَ  هِ ائِ رَ  رِ سْ كَ بِ   دْ رَ وَ  دْ قَ  ونَ طُ رَ فْ مُ  لْ ه جَ ى فَ دِ هْ يَ   210
  حْ ضَ وَ  هِ نِ يْ عَ  حِ تْ فَ بِ  مْ كُ نِ عْ ظَ وَ   حْ تَ فَ انْ  دْ ا قَ عً م م يكُ قِ سْ نُ  ونُ نُ وَ   211
  الَ ي كِ فِ  م ضُ  اسِ طَ سْ قِ الْ بِ  افَ قَ وَ   الَ و أَ  اءٍ يَ بِ  لْ قُ  ن يَ زِ جْ نَ لَ   212
  ىلَ تَ اعْ  حُ ب سَ ي تُ فِ  ْر ك ذَ وَ  بْ اطِ خَ   الَ وا أو ولُ قُ يَ  ثْ أن  ةً ئَ ي سَ   213
  تْ ئَ رِ ى قُ رَ خْ االُ ى كَ ولَ األُ  رَ جُ فْ تَ وَ   تْ بَ ثَ  كَ فَ لْ خَ ا وَ نً كِ اسْ  كَ لِ جْ رَ وَ   214

  سورة الكهف
  لْ قِ ا نُ مَ كَ  نْ رَ سِ اكْ وَ  حْ تَ ا افْ قً فَ رْ مِ   لْ ظِ حُ  تُ كْ الس  هِ رِ يْ غَ ا وَ جً وَ ي عِ فِ   215
  رْ هَ تَ ا اشْ ذَ  مْ مُ ضْ ا امَ هِ يْ فَ رْ حَ  هِ رِ مْ ثُ  عْ مَ   رْ مَ ثَ وَ  تَ ئْ لِ مُ  عْ مَ  دْ دُ اشْ  رُ اوَ زَ تَ   216
  ىأتَ  لِ مْ الن  عَ مَ  حْ تَ افْ  م ضُ  كَ لِ هْ مَ   اتَ بَ ثَ  دْ ا قَ مَ هُ نْ ا مِ رً يْ خَ  يمَ مِ وَ   217
  افَ رِ عُ  دْ قَ  هُ يفُ فِ خْ ى تَ نِ دُ لَ وَ   افَ ف خَ  م ثُ  هُ دْ دُ امْ فَ  ةَ ي كِ زَ   218
  ادَ رَ وَ  ونَ نُ وَ  يمٍ رِ حْ تَ كَ  االً دَ   ادَ د شَ وَ  هُ اءَ بَ  حَ تَ افْ  لَ دِ بْ يُ  أنْ   219
  فِ رُ شْ تَ  هُ نْ عَ فَ ارْ وَ  اءً زَ جَ  ونَ نُ   فِ ذِ احْ وَ  الثِ ي الث فِ  دْ دُ اشْ  عَ أتبَ  لْ صِ   220
  مِ نَ غْ تَ  هُ نْ لَ عَ اجْ  افِ رَ عْ االَ ا كَ كً دَ   مِ مُ يس اضْ ا كَ دً سَ  عْ مَ  نِ يْ د سَ   221

  سورة مريم
  اذَ خُ ا وَ يً سْ نَ  ونَ نُ  ْر سِ ا اكْ يً ثِ جِ   اذَ كَ ا وَ يً لِ صِ وَ  مْ مُ ا اضْ يً تِ عِ   222
  ْر قَ  اهللاَ  ن إِ وَ  حْ تَ افْ ا وَ عً فَ ارْ  لَ وْ قَ   ْر قَ تَ اسْ  نِ يْ حَ تْ فَ  عَ مَ  دْ دُ اشْ  طِ اقِ سَ تُ   223
  ارَ كُ اذْ وَ  ن ظَ فَ ى احْ ورَ شُ  عْ مَ  ادُ كَ تَ   ارَ ك ذَ وَ  هُ مَ الَ  ْر سِ ا اكْ صً لَ خْ مُ   224

  سورة طه
  فِ رُ خْ الز كَ  أنْ رَ ا اقْ ادً هَ ا مِ دً هْ مَ   يفِ  م ثُ  يهِ فِ  ونَ نُ  ا الَ عً ى مَ وً طُ   225
  لْ جَ ا تُ رَ سِ اكْ  كَ أن وَ  إنْ  د شُ وَ   لْ حَ  نِ يْ حَ تْ فَ الْ بِ  تَ حِ سْ ى يُ وَ سُ  ْر سِ اكْ وَ   226

  سورة األنبياء
  اعَ فَ رْ ا تُ مَ يْ كَ  انَ مَ قْ لُ  عْ مَ  الَ قَ ثْ مِ   اعَ فَ رْ ا م ثُ  رِ آخِ كَ  لْ قُ  الَ ي قَ فِ   227
  نْ دَ رِ فْ ا أَ ضً يْ أَ  يمِ رِ حْ الت  عِ ضِ وْ ي مَ فِ   نْ أَ رَ اقْ فَ  ابِ تَ كِ لْ لِ  ْر ك ذَ  نَ صِ حْ تُ   228



  سورة الحج والمؤمنين
  مْ لِ عُ  هُ نْ عَ  هُ لَ ثْ وا مِ ضُ قْ يَ لِ  م ثُ   مْ هِ شِ رْ وَ ا لِ رً سِ اكْ فَ  عْ طَ قْ يَ لِ  مَ الَ   229
  ىفِ تَ  ىْ كَ لِ  نْ دَ د شَ  حْ تَ افْ  فهُ طَ خْ تَ   يفِ وَ  ةٍ يعَ رِ شَ كَ  عْ فَ ارْ  اءَ وَ سَ   230
  ارَ كِ ذُ  ونَ رُ جُ هْ تَ  حْ تَ افْ وَ  ٕان وَ   ارَ سِ اكْ  اءَ نَ يْ سَ وَ  فْ ف خَ  تْ مَ د هُ لَ   231
  مٍ الِ عَ  نْ ى عَ أ أتَ بَ ي سَ فِ ا وَ نَ هُ   مٍ الِ عَ  عُ فْ رَ وَ  رِ سْ كَ الْ وَ  م الض بِ   232
  فِ تَ اقْ وَ  ولُ ا أقُ مَ  ن ظَ فَ احْ  ادَ صَ   يفِ ا وَ نَ هُ  هُ ينَ سِ  مْ مُ ا اضْ يً رِ خْ سِ   233

  سورة النور
  اعَ مَ  فْ ف خَ  نْ أَ  يرَ خِ األَ  ةَ سَ امِ خَ   اعَ فَ ارْ  م ثُ  الً أو  بْ صِ انْ فَ  عُ بَ أرْ   234
  ارَ جَ ؤْ تُ لِ  هُ دَ عْ بَ  عْ فَ ارْ فَ  اهللاِ وَ   ارَ سِ اكْ  ادَ الض  بَ ضَ غَ  عْ فَ ارْ فَ  ةَ نَ عْ لَ   235
  انَ ي بُ  فٌ رْ حَ  قِ الَ ي الط فِ ا وَ عً مَ   انَ هُ هَ  اتٍ نَ ي بَ ا مُ يَ  تحُ فَ وَ   236

  سورة الفرقان والشعراء
  الَ عَ  دْ قَ ا فَ عً مَ  قُ ق شَ تَ  ينَ شِ   الَ ق ثَ  بْ ي غَ فَ  ونَ يعُ طِ تَ سْ ي تَ فِ   237
  ارَ صُ اقْ فَ  ينَ هِ ارِ فَ  ونَ رُ اذِ حَ وَ   ارَ سِ اكْ  اءَ الت وَ  م ا ضُ يَ وا الْ رُ تُ قْ يَ  مْ لَ   238
  افَ رِ عُ  لْ ك وَ تَ فَ وَ  أْ بَ ي سَ فِ وَ   افَ سَ كِ  نْ ك سَ  ادَ صَ كَ  لْ قُ  ةَ كَ يْ لَ   239

  سورة النمل
  عْ مِ تَ اسْ وَ  هُ افَ كَ  مْ مُ اضْ  ثَ كَ مَ فَ   عْ زَ فَ  عْ مَ  هُ ونَ نُ  فْ ذِ احْ  ابٍ هَ شِ   240
  رْ قَ  اَس الن  أن وَ  مْ هِ رِ كْ مَ  دَ يْ عَ بُ   رْ سَ كَ  دْ ا قَ أن  ونَ نُ لِ عْ يُ  ونَ فُ خْ يُ   241
  دِ شَ رْ ا تُ الت  مِ مُ اضْ وَ  هُ وْ أتَ  زَ مْ هَ   دِ دُ امْ  م ا ثُ بً اطِ خَ  ونَ كُ رِ شْ يُ وَ   242

  سورة القصص
  ىلَ جَ ا انْ مَ كَ  هُ ى لَ نِ قْ د صَ يُ  مْ زِ اجْ وَ   الَ قُ انْ  بِ هْ الر  ىِ حَ تْ فَ  ْر سِ اكْ  ةٍ وَ ذْ جَ   243
  فْ سِ خُ  الَ ه جَ ى وَ بَ جْ يُ  ثْ ن أَ وَ   فْ صِ  انِ رَ احِ سَ  ونَ عُ جَ رْ يُ  م سَ وَ   244

  سورة العنكبوت
  مْ ؤُ تَ  نْ كِ اسْ ى يسَ عِ وا لِ عُ ت مَ تَ يَ لِ وَ   مْ كُ نَ يْ بَ  بْ صِ انْ وَ  هُ نْ و نَ  ةً د وَ مَ   245

  سورة الروم
  دمَ تَ عْ وا يُ بُ رْ تُ ح لِ تَ افْ  ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   درَ ا وَ هَ عُ فْ رَ  ةُ بَ اقِ عَ  انِ ثَ وَ   246
  نْ عَ  يهِ فِ  االت  عُ فَ نْ يَ  دْ ح وَ  ارِ آثَ   نْ كَ سَ  هُ اوُ وَ  م ثُ  اءٍ تَ  م ضَ بِ   247

  من سورة لقمان إلى آخر األحزاب
  فْ ذِ حُ  دْ ا قَ يعً مِ ى جَ آلئِ ي ال اء فِ يَ الْ وَ   فْ خِ  د مُ  ْر اعِ صَ تُ وَ  عْ فَ ارْ  ذَ خِ ت يَ   248
  الَ و طَ ا وَ رً صُ اقْ  م ثُ  مْ هِ شِ رْ وَ لِ   الَ ه سَ وَ  هُ زَ مْ ى هَ يسَ عِ لِ  قْ ق حَ   249



  الَ ا تَ مَ ا كَ رً صُ اقْ وَ  دْ دُ امْ وَ  مِ وْ الر بِ   الَ ه سَ  أوْ  نٍ اكِ سَ  اءٍ يَ بِ  فْ قِ وَ   250
  عْ مِ سُ  رٍ صْ قَ  عْ مَ  انِ يدَ دِ شْ تَ  انِ حَ تْ فَ   عْ مِ سَ  دْ ي قَ ا فِ عً مَ وَ  ونَ رُ ه ظَ تَ   251
  ادَ دُ اعْ فَ  يلَ بِ الس ا وَ فً قْ وَ وَ  الً صْ وَ   ادَ دُ امْ فَ  ولَ سُ الر وَ  ونَ نُ ي الظ فِ وَ   252
  ارَ سِ اكْ  هُ لَ  تْ أتَ  ثُ يْ حَ  ةٌ وَ سْ أُ وَ   ارَ صُ ا اقْ هَ وْ ا آلتَ حً تَ افْ فَ  امَ قَ مُ   253
  ىرِ قُ  دْ قَ  اءٍ بَ بِ  ا الَ يرً ثِ ا كَ الث بِ   رِ سِ اكْ  مَ اتِ خَ وَ  نْ ثَ ن ون أَ كُ يَ   254

  سورة سبأ وفاطر
  نْ لَ ه ى جَ ازِ جَ نُ  عْ مَ اجْ فَ  همْ نِ كَ سْ مَ   نْ ضَ فِ اخْ  ةِ يعَ رِ شَ كَ  يمٌ ألِ  زٍ جْ رِ   255
  اعَ مَ اجْ  اتِ نَ ي بَ  فْ ف خَ  قَ د صَ   اعَ فَ ارْ فَ  ورَ فُ كَ ا الْ رَ وَ  هِ ائِ يَ  عْ مَ   256

  من سورة يس آلخر غافر
  رْ هَ تَ ا اشْ ى ذَ د هِ يَ كَ  ونَ مُ ص خَ يَ   رْ مَ قَ الْ وَ  هُ عْ مَ ا وَ عً فَ ارْ فَ  يلَ زِ نْ تَ   257
  فْ صِ ا وُ مَ ا كَ بً اطِ خَ  ونَ لُ قِ عْ يَ وَ   فْ خِ وَ  م ا ضُ نً ك سَ  حْ تَ افْ فَ  هُ سُ كُ نْ نَ   258
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  سورة فصلت والشورى
  مْ تَ حَ ا انْ يَ الْ  ونَ لُ عَ فْ تَ  بْ صِ انْ فَ  اءُ دَ أعْ   مْ سَ وَ  ونُ الن  رُ شَ حْ يُ  نْ كِ اسْ  اتٍ سَ حْ نَ   265
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  ْر هَ تَ اشْ  بٌ صْ نَ  دُ عْ بَ  اءٍ تَ  حِ تْ فَ  عْ مَ   ْر هَ ظَ  دْ قَ  يهِ فِ  ابُ طَ خِ ى الْ رَ يَ  الَ وَ   273
  سورة القتال والفتح
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